
اإلفتاء اإلخبار عن حكم شرعي أو غري شرعي ألن اإلنسان قد يستفىت يف أمور دنيوية والفاعل يف قوله (( 

)) جميبا هلم  قل((  .)) يعين الرسول عليه الصالة والسالم يستفتونك)) الصحابة والكاف يف قوله (( يستفتونك

 يستفوتنك((ب ؟على ما رجحناه بإيشمتعلقة  ))في الكاللة(()) قوله (( قل اهللا يفتيكم في الكاللة 

وعلى هذا  .ألننا قلنا ال مانع من أن يتسلط عامالن على معمول واحد كما هو مذهب الكوفيني ))يفتيكمو

 ))في الكاللة((أما على رأي البصريني فيقولون إن  ))قل اهللا يفتيكم في الكاللة(( ))يستفتونك((فنقول 

 قل اهللا يفتيكم، على كل حال ((  أنثىومل يكن فيها ضمري ألنه ليس حذفت منها  يستفتونكو بيفتيكممتعلق 

وأصل الكاللة  .فبني اهللا تعاىل ما هي الكاللة بذكر املسألة اليت تتضمنها ؟)) واالستفتاء عن الكاللة ما هي

ث مأخوذة من اإلكليل وهو ما أحاط بالشيء وهلذا نقول يف تفسريها هم احلواشي ألن قرابات اإلنسان ثال

شعبة منه وشعبة أصل له وشعبة من آباءه وأجداده، الشعبة اليت منه تسمى الفروع والشعبة اليت هو منها  :شعب

وعلى هذا نقول املراد بالكاللة احلواشي األخ وأبناءه والعم  .األصول والشعبة اليت من آباءه وأجداده احلواشي

وهلذا فسرها الصديق مبا ذكروا عنه أا من  .الكاللة وأبناءه سواء كان عمك أو عم أبيك أو عم جدك هؤالء هم

  ,)) قل اهللا يفتيكم في الكاللة إن امرؤ هلك وله أخت فلها نصف ما ترك(( .  طيب .ال ولد له وال والد

شرطية وأدوات الشرط ال تدخل إال على األفعال وهنا دخلت على اسم إن امرؤ  ))إن(( )) إن امرؤ هلك (( 

أو  األفعالتقض القاعدة اليت قررها النحاة وأن إن الشرطية بل كل الشرط ال تدخل إال على هلك فهل هذا ين

فعلى رأي من يرى أن الشرط ال يدخل إال على األفعال يقول إّن ... هذا موضع خالف ، هذا موضع خالف 

ط تدخل على ولكن هناك قول آخر وهو أّن أدوات الشر  .هلك فاعل لفعل حمذوف ، والتقدير إن هلك امرؤ

إذا الكواكب )) ((  إذا السماء انشقت)) ((  إذا السماء انفطرتاألمساء لورود ذلك كثريا يف اللغة العربية (( 

رأي ثالث يقول إن الذي يلي إن  )) أمثلة كثرية فيقول ال مانع من أن تدخل أداة الشرط على األمساء و انتثرت

ان الفاعل فهو فاعل مقدم وإن كان نائب فاعل فهو نائب فاعل الشرطية يكون معموال للفعل الذي بعدها إن ك

وعلى كل حال الذي نرى أنه إذا اختلف النحاة يف شيء  .مقدم  وإن كان منصوبا فهو مفعول مقدم وال مانع

  .فلنتبع األسهل 

وله (( .)) أي مات ليس له ولد ال ذكور وال إناث ألن ولد نكرة يف سياق النفي تعم إن امرؤ هلك((  .طيب 

أن األخت من األم ذكرها اهللا  ؟)) أخت شقيق أو ألب أو ألم شقيقة أو ألب الدليل أخت فلها نصف ما ترك

وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل واحد منهما السدس تعاىل يف أول السورة وقال (( 

ملاذا ... الشقيقة  ؟سليم...خت هنا وله أخت )) إذا املراد باأل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث



أن اهللا ذكر مرياث األخت ألم يف أول  الدليل ؟ال نقول إا عامة أخت شقيقة أو ألب أو ألم ، ما هو الدليل

فكل واحد منهما السدس )) يعين ألم ((وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت )) السورة (( 

)) يتعني أن ال يكون هلا معها أو ذكورا من  فلها نصف ما ترك ((...ب انتبه اآلن الولد إذا أخت شقيقة أو آل

ألنه لو كان معها ذكور من األصول مل ترث النصف من شرط إرث األخت الشقيقة أو األخ  ؟األصول ليش

تؤخذ من قوله النصف أال يوجد أصل من الذكور وراث فصار ال ولد وال والد من الذكور أليس كذلك ، ال ولد 

)) وال والد من كونه فرض األخت هنا النصف ألنه لو كان هناك والد من الذكور مل ترث ( ليس له ولد (

إن مل يكن هلا  ...)) هو من يرثها نعم ، أخوها  (( فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد .النصف

فقط أو امرأة عن أخيها من أب فقط ، وليس هلا ولد  ولد ال ذكر وال أنثى كـأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق

وهو مشكلة ، كيف قال اهللا عز وجل ((  يكون)) وهنا  وهو يرثها إن لم يكن لها ولديقول اهللا عز وجل (( 

)) مع أنه لو كان هلا زوج مل يرث إال ما بقي من فرض الزوج واهللا عز وجل يقول ((  يرثها إن لم يكن لها ولد

 .)) قلنا هذا الكالم باعتبار الكاللة وهم الذين يؤرثون بالقرابة بقطع النظر عن الزوجيةيكن لها ولد  يرثها إن لم

)) يعين إن كان هلا إن لم يكن لها ولد  الكالم عن يسألون عن الكاللة والكاللة ال تتعلق إال باألقارب فقوله ((

إذا قال قائل رمبا يكون هلا أم فهل يرثها  .طيبرث زوج وهو يرث ما بقي بعد الزوج وإن مل يكن هلا زوج فإنه ي

لو قلنا ليس له والد يعين ذكر قلنا قبل قليل ولد ذكر يرث بعد فرض األم ملاذا ممكن أن جنيب عن  ؟أخوها ليش

يرثها إن هذا ألنه قال إن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر هنا من يرث بالتعصيب وهلذا مل يقدر له نصيبا بل قال هو (( 

فلها )) كانتا الضمري يعود على األختني اثنتني يعين ليس معهما ذكر ((  فإن كانتا اثنتين)) ((  يكن لها ولدلم 

)) ومل  وإن كانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثيينأي األخ ((  من؟ )) ، مما ترك الثلثان مما ترك

بالتعصيب فذكر اهللا األخوة اإلناث اخللص  ؟يشيقدر اهللا عز وجل ألنه إذا كان مع األخوات إخوة ورثن بإ

الواحدة اإلناث اخللص مع التعدد اإلناث مع الذكور ، وذلك ألنه ال ميكن أن خترج القسمة عن هذه األقسام 

إناث فالواحدة هلا النصف والثنتان فأكثر  الثالث أو خمتلط ذكور و ,الثالثة إما أنثى واحدة أو إناث متعددات

  كانوا رجاال ونساء فبالتعصيب للذكر مثل حظ األنثيني ، نعم .  إذا الثلثان و

  ... الطالب :

منفردات  إناث خلص متعددات و ما ذكرهم اهللا .. هذا انفراد ، إذا األقسام أربعة ، ذكور خلص و الشيخ :

وط طيب بناء على ذلك ... إرث األخت النصف ترث األخت النصف بشر  .والثالث اجتماع الذكور واإلناث 

)) الشرط الثاين أال يوجد أصل من الذكور وارث مأخوذة  (( ليس له وارثأال يوجد فرع وارث مأخوذ من قوله 



الشرط الثالث االنفراد والشرط  .ما ورثها أب)) ألنه لو كان هناك  وهو يرثها إن لم يكن لها ولدمن قوله (( 

هو أال يوجد  صف األخت ألب تزيد شرطا واحدا وهذه الشروط إرث األخت الشقيقة الن. الرابع عدم املماثلة 

  ؟أحد من األشقاء الذكور أو اإلناث ، يا آدم ما شرط إرث األخت الشقيقة للنصف 

  ....: الطالب 

عدم الذكر الوارث من األصول هذه شروط األخت  عدم الفرع الوارث و عدم املعصب و الشيخ :  إذا االنفراد و

هو أال يوجد شقيق وال شقيقة طيب. فإذا كان هلك هالك  طا واحدا فقط والشقيقة ، األخت ألب تزيد شر 

عن  .الثلثان ؟زوج عموما النصف متام الشروط ، عن أختني شقيقتني و ؟زوج كم فرضها عن أخت شقيقة و

مث قال اهللا عز  ))فإن كانوا رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثيينالتعصيب لقوله ((  ؟أخت شقيقة وأخ شقيق

)) أي يظهر احلق بينا لكم أن تضلوا قال العلماء معناه بأن ال تضلوا وقيل  يبين اهللا لكم أن تضلواجل (( و 

)) ، علم اهللا سبحانه  أن تضلوا واهللا بكل شيء عليمالتقدير كراهة أن تضلوا ألن اهللا تعاىل يريد أن يهدينا (( 

اء كان فيما يتعلق بفعله أو بفعل عباده وبكل شيء وتعاىل عام لكل شيء ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبال وسو 

  عليم ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء ، ومن عمله اهللا عز وجل أن أفتانا مبا يشكل علينا .

)) وما أكثر  يستفتونكيف هذه اآلية فوائد كثرية منها حرص الصحابة رضي اهللا عنهم على معرفة احلق لقوله (( 

  .ا أكثر ما سألوه ليصلوا إىل احلقما استفتوه وم

قل اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد يشكل عليه بعض الشيء فيفيت اهللا به لقوله ((  

اإلفتاء                       يقل فأفتهم ، ومن فوائده إطالق ومل ))يفتيكم

األفعال وإن كان هو قوال فهل جيوز أن نشتق من  هذا من وهذا فعلقل اهللا يفتيكم )) على اهللا لقوله تعاىل ((

  .ال لكن جيوز أن نشتق منه وصفا ألن الوصف أوسع وأعم ؟ذلك امسا هللا فنقول املفيت

ه ذلك أن هذه اآلية هلا صلة بآيات املواريث يف أول وج .ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن ترتيب اآليات توقيفي 

لو كان اجتهاديا لكان مقتضى االجتهاد أن تربط مع أخواا وأن تذكر هناك ولكن ملا كان ترتيب  السورة و

حافظوا على الصلوات والصالة آياته صار حملها هنا ونظري ذلك قوله تبارك وتعاىل ((  يفالقرآن توقيفا أي 

ا هللا قانتين فإن خفتم فرجاال أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا اهللا كما علمكم ما لم تكونوا الوسطى وقومو 

)) هاتان اآليتان ذكرتا يف سياق آيات العدد ألن ترتيب اآليات من عند اهللا عز  منهمتعملون والذين يتوفون 

  .وجل أو من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وليس للرأي فيه جمال 

فلها د اآلية الكرمية أنه إذا هلك هالك ال ولد له وله أخت وال أب له فلها النصف لقوله تعاىل (( ومن فوائ 



)) فإن كان له فرع يعين ولد نظرنا فإن كان الولد ذكرا سقط احلكم وإن كان أثىن أخذت  فرضها  نصف ما ترك

هلك عن  .بن وال شيء لألختابن فاملال لال لو هلك هالك عن أخت شقيقة و :والباقي لألخت مثال األول

أخت شقيقة وابن ابن كذلك املال لالبن االبن وليس لألخت الشقيقة شيء ألن أبناء األبناء وإن نزلوا مبنزلة 

لو هلك هالك عن أخت  .نعم تسقط بوجود ذكر من األصول ؟طيب لو هلك هالك عن أخت وأب .األبناء

  ؟وجد

  الطالب : ...

  خطأالشيخ : 

  الطالب : ...

خطأ الزم نسأل عن اجلد هل هو من قبل األم أو ال إن كان من قبل األم فإا ترث النصف ألن اجلد لشيخ : ا

بني العلماء والراجح  فمن قبل األم من ذوي األرحام وإن كان من قبل األب كأب األب فهذا موضع خال

  .املقطوع أا تسقط مع وجود اجلد وأنه ال مرياث هلا معه ، طيب 

وهو يرثها إن لم ائد اآلية الكرمية أنه لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق أو ألب فقط فاملال له لقوله (( ومن فو  

عن بنت أخ ,عن ابن أخ شقيق املال له  ,))  فإذا هلكت امرأة عن أخ شقيق فقط فاملال كله له يكن لها ولد

شقيق املال البن األخ الشقيق وال  عن ابن أخ شقيق وبنت أخ ,شقيق ليس هلا شيء ألا من ذوي األرحام

  .شيء لألنثى ألنه عاصب وهي من ذوات األرحام

فإن كانتا اثنتين فلها الثلثان ومن فوائد اآلية الكرمية أن األختني فأكثر هلما الثلثان لقوله اهللا تبارك وتعاىل ((  

زوج هلذا الزوج  قيقتني وامرأة هلكت عن أختني ش ,زوج ))، طيب إذا هلك عن أختني شقيقتني و مما ترك

يقول العلماء إنه تعول املسألة وكيفية ذلك  :مرياثها الثلثان مشكل هذا ألن النصف والثلثان ال ميكن النصف و

أن تقول املسألة هنا من ستة للزوج النصف ثالثة ولألختني الشقيقتني الثلثان أربعة فتعول إىل سبعة ويكون الزوج 

من سبعة مل يكن له إال ثالثة من سبعة واضح ، ومسألة العول أخذ ا عمر رضي دل أن كان له ثالثة ونصف ب

  .اهللا عنه مبشورة الصحابة ومل خيالف فيها إال القليل طيب

))  فلها نصف ما ترك((  ؟ من فوائد اآلية الكرمية أن املرياث يدخل يف ملك الوارث شاء أم أىب من أين تؤخذ 

  .للتمليكالالم  )) و ولهما الثلثان(( 

من الالم اليت للتمليك أن العبد اململوك ال  ؟ ومن فوائد اآلية الكرمية أن الفقري اململوك ال يرث من أين تؤخذ 

من باع عبدا له مال فماله للذي ال ميلك العبد اململوك مكله لسيده لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم (  أأ يرث



 )، وألن لو ورثنا األخ من أخته إذا كان رقيقا لكان حقيقة األمر أننا ورثنا سيده و باعه إال أن يشترط المبتاع

  .هو أجنيب منها

)) فإن قال  فللذكر مثل حظ األنثيينومن فوائد اآلية الكرمية تفضيل الذكر على األنثى بالتعصيب لقوله ((  

الذكر عليه متطلبات يف احلياة من النكاح  ألن قلنا احلكمة فضل الذكورة على األنوثة و ؟ قائل ما هي احلكمة

غري ذلك ، فإن قال قائل يرد عليكم هذا اإلخوة ألم فإما سواء نقول ألما ال يرثان  وإنفاق على الغري و

  .بالتعصيب وإمنا يرثان بالفرض طيب

؟ طيب الدليل  ؟سؤالواش ال ؟ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن الفرض قد يزيد بزيادة املفروض له واش  الدليل 

فرض ال  ,الدليل أن الواحدة هلا النصف ولألنثيني الثلثان لكن هناك فرض ال يزيد بزيادة املفروض له. ال  ؟ إيش

  ؟ يزيد بزيادة املفروض له وهو أربعة أنواع األول يا آدم

  ... الطالب :

  ؟خطأ ، حيي  الشيخ :

  : فرض الزوج .الطالب 

  ؟وجة واحدة أو متعددة ال يزيد فرضها ، سليم الثاين فرض الزوج الز نعم  الشيخ :

   األخت .   الطالب :

الشيخ : إيش ، الواحدة هلا السدس والثنتني هلا الثلثان ، ال، اجلدات ، الواحدة هلا السدس وللمتعددات السدس 

بعة ال يزيد ، أيش السدس صحيح ، األخوات ألب إذا ورثن السدس ، بنات االبن إذا ورثن السدس فهؤالء أر 

  .فرضهم 

يبين اهللا ومن  فوائد اآلية الكرمية أن اهللا سبحانه وتعاىل قد بّني لنا كل ما حنتاج إليه لئال نضل لقوله تعاىل ((  

  .)) وحذف املفعول ألجل العموم لكم

معاين صفات ومن فوائد اآلية الكرمية الرد على أهل التفويض يف صفات اهللا عز وجل الذين يقولون إننا ال نعلم  

))  يبين اهللا لكم أن تضلوااهللا عز وجل ألنه إذا مل نعلم لزم من ذلك أال بيان يف القرآن واهللا عز وجل يقول (( 

وألن الضالل يف باب الصفات أعظم من الضالل يف باب األحكام ألن الضالل يف باب الصفات يتعلق باخلالق 

  .وبينهما فرق ,يف العبادةباملعبود والضالل يف األحكام إمنا هو  ,عز وجل

ومن فوائد اآلية الكرمية احلث على العلم والرجوع إىل كتاب اهللا عز وجل ألننا ال نعلم بيان اهللا عز وجل إال عن  

وكل إنسان يفر  من الضالل كل إنسان يريد البيان واهلدى وطريق ذلك أن حترص على  .طريق الكتاب والسنة



  .اتباع الكتاب والسنة 

  ))ـ نعم ، واهللا بكل شيء عليمئد اآلية الكرمية عموم علم اهللا عز وجل بكل شيء لقوله (( ومن فوا

  اخللقة  ... :الطالب 

  يف حتمل األمور وأما اخللقة فال ميكن . و ,، أي نعم اختالف يف املسؤولية ؟اخللقة   ؟:  إيشالشيخ 

   ...الطالب : 

ب أن يوصي ملن ال يرث من األقارب ألن اهللا أوجب هذا (( :  الواجب على كل إنسان عنده مال الواجالشيخ 

 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين واألقربين بالمعروف حقا على المتقين

. ((  

  ...:  الطالب

  ال هذا غلط ما جيوز ، هذا ال جيوز  نعم . ؟:  وإن مل يوصالشيخ 

  ...:  الطالب

بالتعصيب يف مسألة األخت الشقيقة واألخ ألب ما فيه تعصيب ، ألن أخت الشقيقة أقوى :  إذا قلنا الشيخ 

بالعكس  .من األخ ألب حيث إن هلا صلة بامليت من وجهني العمومة واألبوة فصارت أقوى منه فورثت بالفرض

هو  إذا كانت هي أخت ألب وهو أخ شقيق نقول هو أقوى منها من جهتني وهي من جهة واحدة ومرياثه

  التعصيب والعاصب يأخذ ما بقي .

  ...الطالب : 

متفقون يف الوسط يعين أم  :  إذا فيه من أقوى منه  ... متفقني يف الوسط البد أن يكونوا إخوة والشيخ  

  أشقاء أو ألب فإن اختلفوا فبالتعصيب ، . نعم .

  ...:  الطالب

) ينظر  بأهلها فما بقي فهو ألولى رجل ذكر ألحقوا الفرائض:قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ( الشيخ 

العاصب إما العم أو ابن العم أو أبناء أخوة أو ما أشبه فإن مل يكن عاصبا فقد اختلف العلماء رمحهم اهللا هل 

منهم من قال إنه يرد ومنهم من قال إنه جيعل يف بيت املال ،  ؟يرد على صاحب الفرض أو جيعل يف بيت املال

  ، فيكون هلا ثلثان فرضا و... نعم ،  والصحيح أنه يرد

  ...:  الطالب 

  :  كل األقارب الذين ال يرثون فرضا وال تعصيب . نعم .الشيخ 



  ...:  الطالب

)) ألنه ال ميكن أن ترث األخت من  وله أخت فلها نصف ما تركأي نعم لقوله تعاىل ((  ؟:  إيشالشيخ 

نه إن كان معنا ذكر من األصول إن كان األب سقطت أخيها نصف ما ترك ومعنا ذكر من األصول أبدا أل

  باإلمجاع ، وإن كان اجلد فمن فوقه ففيه خالف والصحيح أا تسقط . نعم .

  ...:  الطالب

لفي الكاللة وتقسيمها الذي قسمها  موضوعةهي أصال  .يف الكاللة أصال موضوعة:  أصال املسألة كلها الشيخ 

  نعم . .اهللا يدل على هذا

  ...:  بالطال

  نعم .... ال يرث العم مع األب  .من الثلث فأقل... نعم ،  ؟ :  إيشالشيخ 

  ...:  الطالب

حيث لو كان له بنت وابن ابن فهنا ال تسقط الوصية بابن االبن ألنه وارث والوصية للوارث ... :  إذا الشيخ  

  . عبد اهللا ...واهللا تعاىل قد أعطى الوارث شيئا معينا  ...حقا ألا 

  ...:  الطالب

الدين يقدم على اإلرث، فلو هلك هالك وعنده عشرة أالف  وهو مطلوب عشرة آلف  .:  أي نعمالشيخ 

  )) ، من بعد وصية يوصون بها أو دين فهنا ال حق للورثة لقوله تعاىل (( 

ا إن شاء اهللا بعد اآلذان ، لكن الوصية قد يقول قائل كيف تقدم على الورثة وهم ال بد أن يرثوا معه يتبني هذ 

نعم ، يظهر هذا باملثال إذا  ؟نقول كيف يقال بتقدمي الوصية على املرياث مع أنه ال بد أن يكون للورثة نصيب

لو مل تكن وصية لكان للزوج النصف كامال   أوصى بثلث ، امرأة أوصت بثلث وهلا زوج وأخت شقيقة و

الوصية فنقول املسألة من ثالثة للوصية واحد وللزوج النصف  أما اآلن وقد صارت ,وللشقيقة النصف كامال

الباقي واحد ولألخت الشقيقة واحد فاآلن صار حقيقة األمر أن الزوج مل يكن له إال ثلث واألخت الشقيقة مل 

ألنه أوصى بالثلث ؟ ليش  ؟متأكدون  ,ما نقصت ؟يكن هلا إال الثلث ، الوصية هل نقصت أو ما نقصت 

ى له لكن الزوج ما صار له إال الثلث بينما كان ولوال الوصية لورث النصف هذا وجه تقدمي الوصية وأعطي املوص

على املرياث ألنه ليس معىن قولنا تقدمي الوصية على املرياث أنه ال يرث الورثة مع الوصية ال مبعىن أنه لو كان 

  نقص فالنقص على الورثة دون الوصية ، 

  ...:  الطالب



    نعم ، ألنه ما هو وارث ابن االبن مع العم .   :  أيالشيخ  

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة األنعام إال ما يتلى عليكم غير محلي (( :  الطالب

الصيد وأنتم حرم إن اهللا يحكم ما يريد  يا أيها الذين آمنوا ال تحلوا شعائر اهللا وال الشهر الحرام وال 

ئد وال آمين البيت الحرام يبتغون فضال من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا وال الهدي وال القال

يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على 

  . )) اإلثم والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب

)) هذه السورة مدنية  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقودلرجيم قال اهللا تعاىل (( أعوذ باهللا من الشيطان ا الشيخ :

ولذلك قال العلماء ما كان فيها من حالل فأحلوه وما كان فيها من حرام  .وهي من آخر ما نزل من القرآن

د اهلجرة وكل ما وهي مدنية ألا نزلت بع .فحرموه ومل يأيت فيها حكم يكون منسوخا بل كل اليت فيها حمكمة

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت نزل بعد اهلجرة فإنه مدين وإن نزا مبكة وإال ففيها قول اهللا تبارك وتعاىل (( 

البسملة ال  .)) هذا نزل يف عرفة والنيب صلى اهللا عليه وسلم واقف ا لكم دينكم ورضيت لكم اإلسالم دينا

م عليها وأا آية من كتاب اهللا مستقلة ليست من السورة اليت قبلها حاجة إلطالة الكالم عليها ألنه سبق الكال

يقدر هذا احملذوف فعال متأخرا  و وال بعدها يؤتى ا عند بدء كل سورة سواء سورة براء وأا متعلقة مبحذوف

ن تقرأ تقول هذا ... متعلق بالبسملة وعليه فعليه إذا كنت تريد أ .مناسبا للموضوع الذي تقدمته هذه البسملة 

إن اجلار وارور متعلق بفعل حمذوف تقديره بسم اهللا أقرأ التقدير بسم اهللا أقرأ وإن كنت تريد أن تتوضأ تقول 

  .تقديره بسم اهللا أتوضأ إذا كنت تريد أن تذبح مذكاة تقول بسم اهللا أذبح

)) فإنه   (( يا أيها الذين آمنواجلملة )) واعلم أنه إذا صدر الكالم ذا ا يا أيها الذين آمنوايقول عز وجل ((  

كما قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أرعها مسعك يعين انتبه هلا فإما خري تؤمر به وإما شر تنهى عنه وإما 

)) وما أشبه  يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسمثل قول اهللا تعاىل ((  : خرب يكون فيه مصلحة لك

واعلم أيضا أنه إذا صدر الكالم  .بد أن تكون يف خري أو يف شر أو خلرب يتضمن خريا و شرا هم أنه ال ذلك ، امل

ا فإنه يدل على أن ما بعدها من مقتضيات اإلميان تصديقا به إن كان خربا وعمال به إن كان طلبا وأن خمالفة 

إذا قيل يا أيها الذين آمنوا كأنه  واعلم أيضا يصدر أيضا اخلطاب ا إقراء للمخاطب ألنه .ذلك نقص يف اإلميان

  حسب السياق.يقول إن إميانكم حيملكم على أن تفعلوا كذا أو أن ترتكوا كذا وكذا 

)) أوفوا ا أي  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، حسب السياق ،(( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود((  

عاىل الوعيد على من يستويف العقود تامة وال يوفيها تامة لقوله تعاىل (( ائتوا ا كاملة من غري نقص وقد بني اهللا ت



أوفوا مبعىن  اذا)) ، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون

أشبه ذلك ، والعقود )) وما  أوفوا الكيل إذا كلتم)) ((  وأوفوا بالعهدائتوا ا كاملة ومنه قوله تعاىل ((  ؟إيش 

مجع عقد وهو ما أبرمه اإلنسان مع غريه وضد العقد احلل تقول عقدت احلبل وحللت احلبل ، العقود إذا ما أبرمه 

أوفوا وقوله ((  .اإلنسان مع غريه وهي أنواع كثرية منها البيع واإلجارة والرهن والوقف والنكاح وغري ذلك

وفاء به ولكن البد أن يقيد مبا جاءت به نصوص الشريعة وهو أن ال )) هذا عام أي عقد فإنه جبب البالعقود

( ه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ن كان العقد حمرما فإن النصوص تدل على حترمي الوفاء بإيكون العقد  حمرما ف

  .) ما كان من شرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط

)) أحل هذا فعل مبين ملا مل يسم فاعله وفاعله معلوم ليس جمهوال ألن  عامأحلت لكم بهيمة األنمث قال ((  

وال تقولوا لما  تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا الفاعل هنا هو اهللا عز وجل كما اهللا تبارك وتعاىل (( 

ا ال ينطق كل حيوان )) ، البهيمة م بهيمة األنعام)) فاحملل هنا هو اهللا ، قوله ((  حرام لتفتروا على اهللا الكذب

)) املراد  األنعامال ينطق هو يمة وذلك أن ما يتكلم أو ما ينطق يه يكون مبهما ال يعرف فهو يمة وقوله (( 

فإضافة البهيمة إىل األنعام من باب إضافة الشيء إىل جنسه كما تقول خامت  .اإلبل والبقر والغنم :ا ثالثة أنواع

ألنه يقال البهيمة من األنعام ، يمة األنعام وهي اإلبل عندما يقول وهي  حديد وباب خشب وما أشبه ذلك

  .اإلبل والبقر والغنم يعين اإلبل والبقر والغنم هل حنن نفسر البهيمة أو األنعام ،األنعام

م )) ألن يمة األنعام مفرد مضاف فهو عا بهيمة األنعام)) هذا استثناء من قوله ((  إال ما يتلى عليكم((  

حرمت عليكم لكل شيء ، يمة األنعام إال ما يتلى عليكم ، واملراد بذلك ما سيأيت يف اآلية اليت بعدها (( 

  .)) إىل آخر هذا الذي يتلى عليكم  الميتة والدم ...

  )) هذه ...    غير محل الصيد((  و

  
 


